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วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ASIAN กางแผน “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ (AAI)” เข้าตลาดหุ้น Q4/65
ปลดล็อกมูลค่าหุ้นบริษัทลูก ตอกยา้ ความเป็ นหนึ่งในผู้นาตลาดธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
ASIAN กางแผน Unlock Value หุ้น ในเครือ “เอเชี่ยน อะไลอั นซ์ฯ (AAI)” เป็ นหั ว หอกรุ ก ธุ รกิ จ
อาหารสัตว์เลี้ยง ที่ปัจจุบันเป็ น Top10 การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยไปยังตลาดโลก ปั กธง
Spin-Off ดัน AAI ขายหุ้ น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลั ก ทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565 รองรั บ
อุตสาหกรรมที่ขยายตัว และสอดรับกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ ที่ชัดเจน ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่งขึน้ โดย
ASIAN คงถือหุ้นใหญ่สัดส่วนไม่ต่ากว่า 70% ด้าน AAI นาเงินระดมทุนใช้ขยายธุรกิจ ย้าหนึ่งในเจ้าตลาด
ส่งออกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย
นายเอกกมล ประสพผลสุ จ ริ ต ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารสายการเงิ น บริ ษั ท เอเชี่ ย นซี
คอร์ป อเรชั่น จ ากั ด (มหาชน) หรือ ASIAN ประกอบธุร กิ จอาหารแช่เยือ กแข็ง อาหารสัต ว์นา้ ปลาป่ น ทูน่า
จาหน่ายและส่งออก ทัง้ ที่เป็ นผลิตภัณ ฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้าของลูกค้า และผูผ้ ลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เลีย้ ง เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิ
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (AAI) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าสาหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตวเลีย้ ง รวมถึงการจาหน่ายและส่งออก เตรียมเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งคาดว่า AAI จะ
สามารถยื่นไฟลิ่ง ได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 และคาดจะเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565 เพื่อ
รองรับแผนการขยายธุรกิ จอาหารสัต ว์เลีย้ ง ที่มีการเติ บโตอย่า งชัด เจน และเป็ นการจัด โครงสร้างองค์กรครัง้ ใหญ่
เพื่อสนับสนุนการเติบโตได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึน้ ขณะที่ประโยชน์จากต้นทุนการเงินในระยะยาวจะต่ าลง
ได้
อีกทัง้ การนา AAI เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็ นการ Unlock Value สะท้อนมูลค่ าที่ควรจะ
เป็ นในบริษัทลูก โดยเฉพาะในธุร กิจอาหารสัตว์เลีย้ งที่มีการเติ บโตอย่า งมีนยั สาคัญ จากปั จจุบนั เป็ นผูผ้ ลิตและ
ส่งออกไปยังฐานลูกค้าซึ่งถือเป็ นแบรนด์ชนั้ นาในตลาดโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และญี่ปนุ่ รวมทัง้ ติด Top10 ตลาด
ผูส้ ่งออกอาหารสัตว์เลีย้ งในประเทศไทย ซึ่งตลาดนีย้ ังคงขยายตัวต่ อไปอย่างแข็งแกร่งในอนาคต จึงเดินตามแผน
Spin-Off เพื่อ รองรับการเติ บโต และรักษาการเป็ นหนึ่งในผูน้ าตลาด พร้อ มทัง้ จัด ทัพการขยายการผลิต ด้ว ยอิ น
โนเวชั่น วางแผนระยะสัน้ ยังส่งออกไปยังตลาดหลักที่มีการเติ บโตดี อยู่แล้ว และเตรียมจัด จาหน่า ยภายใต้แบรนด์
ของตนเอง เจาะตลาดไทย และจีนเพิ่มเติม
สาหรับผลประกอบการของ AAI ในปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 4,512 ล้านบาท กาไรสุทธิ
555 ล้านบาท และงวดครึ่งปี แรก 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 2,415 ล้านบาท มีกาไรสุทธิ 308 ล้านบาท
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ว 1,700,000,000 บาท

โดยสัดส่วนหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ AAI และขายหุน้ สามัญ เดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถื ออยู่บางส่วนที่จะเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมกันไม่เกิน 30% ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ AAI ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ดังนี ้
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ นสัดส่วนไม่นอ้ ย
กว่า 20% ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
และการเสนอขายหุน้ สามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถื ออยู่บางส่วนไปพร้อมกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนต่ อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของ AAI เป็ นสัดส่วนไม่เกิ นกว่ า 10% ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดของ AAI
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อ ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึน้ จากแผน Spin-Off จึงให้มกี ารเสนอขาย
หุน้ สามัญที่จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ใน
สัดส่วนไม่เกิน 20% ของจานวนหุน้ สามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) โดยหากมีหนุ้ สามัญที่
เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุน้ ที่เหลือต่อประชาชนทั่วไป
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่ว ไปดังกล่ าวจะส่งผลให้สดั ส่ว นการถือหุน้ ของบริษัทฯ ใน AAI ลดลงจาก
เดิ ม 100% ของทุนชาระแล้ว (ก่ อนการเสนอขายหุน้ ต่ อ ประชาชนทั่วไป) เป็ นไม่ต่ า กว่ า 70% ของทุนชาระแล้ว
(ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทั่วไป) โดย AAI จะยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป
สาหรับผลประโยชน์ต่ อ ASIAN จะช่ว ยลดภาระ ในการสนับ สนุนด้า นเงินทุนแก่ ธุร กิ จแปรรู ปปลาทูน่า
สาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตวเลีย้ ง ของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจาก AAI จะสามารถระดมทุนได้
เองผ่านช่องทางของตลาดทุน รวมทัง้ เป็ นการลดต้นทุนทางการเงินของ AAI จากการมีแหล่งทางเลือกในการระดม
ทุนที่หลากหลาย ด้วยต้นทุนที่ ต่ าลงกว่ า ปั จจุบันได้ ซึ่งจะเป็ นการลดต้นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ในภาพรวม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้า งธุร กิ จที่ชัด เจนมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัด การ การกาหนด
นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานเป็ นไปอย่า งมีประสิทธิ ภาพ และคล่อ งตัว มากขึน้ โดยภายหลังการเข้า จด
ทะเบียนของ AAI มูลค่าของหุน้ ของ AAI จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่ าเพิ่มของธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าสาหรับ
ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ปลาทูน่า และอาหารสัต วเลีย้ ง รวมทัง้ บริษัทฯ ได้ร ับเงินทุนจากการขายหุ้นสามัญ เดิ มใน AAI ที่
บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน
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